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บทที่ 1 

 

บทนํา 
 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2546 จาสิบตรี พันธศักดิ์ อังคสุโข อายุ 38 ป สังกัดกรมกิจการพลเรือน
ทหารบก ถูกจับกุมขณะใชโทรศัพทมือถือแอบถายใตกระโปรงนักศึกษาที่มาเที่ยวงานและ

พนักงานพริตตี้เกิรล ที่แตงตัวในชุดกระโปรงสั้นในงานไอซีทีเอ็กซโป ที่ศูนยการคาเซ็นทรัล
ลาดพราว และสารภาพวา เพิ่งจะซื้อโทรศัพทมือถือที่ถายรูปไดมาใหมจึงอยากทดลองถายภาพของสาว 
ๆ ไวดูเลน     เมื่อเปดโทรศัพทมือถือมาเปดดูพบรูปถายเห็นเรียวขาและของสงวนเรนลับใต

กระโปรงเหยื่อสาวนับสิบรูป บางรูปซูมภาพจนเต็มหนาจอ1 จากนั้น สวส.สน.พหลโยธินสอบสวน
ดําเนินคดี ถายรูป ทําประวัติ เปรียบเทียบปรับเปนเงิน 500 บาท ฐานกอความเดือดรอนรําคาญ และ
ปลอยตัวไป2  
 ประเด็นที่นาสนใจคือ อะไรทําใหผูหญิงที่ตกเปน “เหยื่อ” ไมดําเนินคดีใหถึงที่สุด เงิน
คาปรับ 500 บาทจากคดีนี้ก็เขารัฐ แลวผูหญิงที่ตกเปนเหยื่อไดรับอะไรเปนการชดใชสําหรับความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับตนเอง อะไรที่เปนความคุมจากรัฐที่มีตอผูหญิง และอะไรคือความยุติธรรม
สําหรับผูเสียหาย คดีการกระทําผิดที่เกี่ยวกับเพศเชนนี้ เปนกรณีที่เกิดขึ้นไดทั่วไป ไมวา บนรถเมล 
หองน้ําหญิง หองเรียน หางสรรพสินคา อาจจะเรียกไดวาเกือบจะทุกพื้นที่ ไมวาจะเปนพื้นที่สาธารณะ
หรือพื้นที่สวนตัว ผูศึกษาเชื่อวามีหลาย ๆ กรณีที่ไมเปนคดีความ จากคดีนี้ไดสะทอนใหเห็นถึง
ประเด็นทางสังคมหลาย ๆ ประเด็น อาทิ การคุกคามทางเพศ การละเมิดสิทธิมนุษยธรรม อคติทาง
เพศ ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเพศ ฯลฯ แตกรณีที่เกิดขึ้นนี้ ฐานความผิดของคดีนี้คือ “การ
                                                        

1 หลังจากเปรียบเทียบปรับและลบภาพของผูเสียหายในโทรศัพทมือถือ แตเว็บไซด kapook.com  ได

นําเสนอขาวนี้พรอมกับภาพแอบถายที่เปนภาพของผูเสียหาย ทั้ง ๆ  ที่มีการตกลงระหวางคูกรณีวาจะลบภาพที่ถูกแอบถาย
ทั้งหมด  http://www.kapook.com, (6 สิงหาคม 2546) 

2 ขาวนี้ไดรับความสนใจอยางมาก เพราะมีผูเขาไปแสดงความคิดเห็นถึง 995 คน ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2546 
หลังจากเกิดเหตุการณนี้เพียง 2 วัน http://www.kapook.com, (6 สิงหาคม 2546) 

http://www.kapook.com/
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สรางความเดือดรอนรําคาญ” ปญหาที่เห็นไดชัดอยางหนึ่งก็คือ ไมมีขอบัญญัติของกฎหมายที่
ละเอียดพอสําหรับฐานความผิด เรียกงาย ๆ วากฎหมายไมละเอียดออนพอที่จะเขาใจประสบการณ 
ความรูสึกของผูหญิง อีกทั้งบทบัญญัติของกฎหมายใหความหมายที่กวางเกินไปสําหรับภัยทางเพศที่
ผูหญิงตองเผชิญ การใหความหมายที่กวางเกินไปของขอบัญญัติทางกฎหมาย กลายเปนชองวางของ
กฎหมายที่เปนความคลุมเครือในการตีความตามคดีที่เกิดขึ้นดังนั้นดวยความที่ไมมีขอกฎหมายที่ระบุอยาง

ชัดเจนสงผลใหเจาหนาที่ผูใชกฎหมายกลายเปนตัวแปรสําคัญที่จะใหคุณใหโทษแกคูกรณี  
 ในสังคมปจจุบันเกิดอาชญากรรมทางเพศหลายรูปแบบที่บทบัญญัติของกฎหมายให

ความหมายแบบคลุมเครือและครอบจักรวาล อีกทั้งเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายก็ยังดําเนินการ    
ในลักษณะประนีประนอม สงผลใหผูหญิงไมอาจเรียกรองการชดใชหรือไดรับความยุติธรรมจาก 
ขอกฎหมาย และในสังคมแบบโลกาภิวัตนที่เทคโนโลยีและวิถีชีวิตของผูคนหมุนเปลี่ยนไปอยางรวดเรว็ 
แตตัวบทกฎหมายกลับกลายเปนความคร่ําครึ และเปนเรื่องยากที่จะแกไขหรือปรับเปลี่ยนตามสถานการณ
ใหทันผลจึงตกอยูที่ผูดอยอํานาจหรือคนที่อยูในสภาวะต่ําชั้นทางสังคม 
 จากกรณีที่ไดนําเสนอเปนภาพสะทอนใหเห็นถึงการวางตําแหนงใหกับผูหญิงจากกฎหมาย 
ที่เปนวาทกรรม (Discourse) ของรัฐที่สรางอํานาจใหกับคนกลุมหนึ่งจนทําใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบ  
หรือเกิดการลดทอนอํานาจของคนอีกกลุมหนึ่งจากขอกฎหมาย แลวผูที่สรางวาทกรรมนี้ก็คือผูชาย 
จึงไมใชเร่ืองแปลกที่กฎหมายจะเต็มไปดวยอคติทางเพศ และภายใตความสัมพันธเชิงอํานาจ
ระหวางเพศในพื้นที่ของกฎหมาย จึงเปนที่มาของสมมุติฐานของการศึกษาครั้งนี้ คือ “ผูหญิง
กลายเปนเหยื่อ และถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบจากกฎหมาย”  
 จากกรณีที่ไดนําเสนอมาสะทอนใหเห็นถึงสภาวะความต่ําชั้นของผูหญิงในพื้นที่ทาง

กฎหมาย ดังนั้นประเด็นของการศึกษาครั้งนี้จึงไดใชแนวคิดแบบสตรีนิยม (Feminism) ซ่ึงหมายถึง
การใชผูหญิงเปนจุดศูนยกลางของการศึกษา ในบริบททางประวัติศาสตร ผูหญิงไดรับบทบาททีต่่าํตอย 
และในการที่จะทําใหเขาใจกระบวนการที่ทําใหผูหญิงต่ําตอยนั้น ตองมีการวิเคราะหโดยเฉพาะเจาะจง
เร่ืองสถานภาพของผูหญิง1 เพราะการวิจัยที่ขาดมิติในเรื่องเพศสภาวะ/เพศสภาพ (Gender)  ทําให
เกิดความคลุมเครือในการที่จะเขาถึงปญหา รวมถึงการแกไขปญหาโดยเฉพาะปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะ
เพศ  

                                                        
1 วิระดา สมสวัสดิ์, “ผูหญิงกับกฎหมายและการเมืองแนวคิดและทิศทางในการวิจัยดานสตรีศึกษา”, 

โครงการฝกอบรมนักวิจัยดานสตรีศึกษา รุนที่ 4 ป พ.ศ.2542, (เชียงใหม : ศูนยสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542), หนา 54. 
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 บทความของ วารุณี ภูริสินสิทธิ์ เรื่อง “ความเปนเพศ (Gender)” ไดอธิบายไววา “ที่ผาน
มางานศึกษาทางประวัติศาสตรหรือแขนงอื่น ๆ มักจะศึกษาในลักษณะของภาพรวมของสังคมหรือมัก
ใหความสําคัญกับผูชายมากกวาในฐานะเปนผูมีอํานาจหรือเปนผูมีบทบาทในสังคมมากกวา การ
มองขามหรือละเลยผูหญิงสงผลทําใหความเขาใจสังคมทั้งหมดถูกบิดเบือนไปไมไดภาพที่แทจริงของ

สังคม  เมื่อตองการอธิบายปรากฏการณทางสังคมที่เกิดขึ้น ก็มักจะพิจารณาคนในสังคมแบบรวมไม
แบงแยกเพศหรือบางครั้งก็ใชการศึกษาขอมูลของผูชายและถือวาเปนตัวแทนของประชากรทั้งหมด” 
 การศึกษาสังคมลักษณะนี้ไดถูกนักสตรีนิยม (Feminist) วิพากษวิจารณอยางมากวา           
เปนการครอบงําในวงการวิชาการที่มีชายเปนใหญ เพราะขอมูลที่เกี่ยวของกับผูหญิงมีนอยมาก 
ผูหญิงจะไมไดรับความสนใจในการศึกษาหรือถาไดรับการศึกษาก็เปนเพียงขอมูลประกอบเทานั้น 
เพราะฉะนั้นจะพบวาในการศึกษาสังคมไมวาในดานใดก็ตาม มักไมคอยมีเร่ืองของผูหญิงปรากฏออกมา 
ไมวาจะเปน    วิถีชีวิตการรวมกลุม การจัดการความขัดแยงระบบความคิด ทั้ง ๆ ที่ในทุกสังคมมีผูหญิง
อยูไมนอยกวาครึ่งหนึ่งดังนั้นเมื่อมีความคิดสตรีนิยมเกิดขึ้น ความคิดรวบยอดของ “ความเปนเพศ” 
จึงถูกมองวาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการศึกษาสังคม เพราะทําใหเกิดการเรียนรูถึงประชากรอีก
คร่ึงหนึ่งของสังคม ที่มีสวนสัมพันธกับความเปนไปในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และทําใหเกิด
ความเขาใจที่ถูกตองมากขึ้นตอสังคมนั้น ตัวอยางเชน ถามีการศึกษาสังคมที่หมูบานแหงหนึ่ง และ
เห็นวาหมูบานนี้มีเศรษฐกิจที่ดี มีเงินไหลเวียนในชุมชน ถาพิจารณาสังคมแบบรวม ๆ อาจสรุปวา
การพัฒนาของรัฐประสบความสําเร็จ แตถานําความเปนเพศมาพิจารณาอาจพบวาเงินที่สะพัดอยูใน
หมูบานเปนเงินที่ไดจากการไปคาประเวณีของผูหญิงในหมูบานขอสรุปในเรื่องการพัฒนาคงเปนใน

ดานที่ตรงกันขาม1  ภาพท่ีเกิดจากการศึกษาสังคมที่ละเลยความเปนเพศ (Gender) สงผลใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนจากคําตอบ  ที่จะได ดังนั้นการศึกษาเรื่อง : การเปรียบเทียบกฎหมายครอบครัวในกฎหมายมัง
รายศาสตรกับกฎหมายไทยในแนวสตรีนิยม จึงไดใชแนวคิดแบบสตรีนิยมเพื่อทําความเขาใจและ

อธิบายปญหาของผูหญิง     ซ่ึงจะทําใหเห็นปญหาของผูหญิงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและเปนการเปดพื้นที่ทาง
สังคมใหเห็นสถานะของผูหญิงภายใตเงื่อนไขของวาทกรรมเรื่องกฎหมาย ซ่ึงเปนอุดมการณของรัฐหรือ
ผูปกครองที่เกือบทั้งหมดเปน  ผูชายนับแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดังนั้นการศึกษาภายใตแนวคิดแบบ
สตรีนิยมจะทําใหเห็นถึงปญหาสังคมที่มีความทับซอนกันในหลาย ๆ ระดับที่ผูหญิงจําตองเผชิญ 
 ภายใตการปกครองของรัฐแบบปตาธิปไตย (Patriarchy) ผูหญิงกลายเปนผูที่อยูหางไกลจาก
บทบาททางการบริหาร ขอบัญญัติทางกฎหมายออกมาเพื่อ “ปกปองคุมครอง” ผูหญิง แตผลที่ปรากฏ       

                                                        
1 วารุณี ภูริสินสิทธิ์, “ความเปนเพศ (Gender)”, http://www.geocity.com/midnightuniv, (21 กุมภาพันธ 

2546) 

http://www.geocity.com/midnightuniv


มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 4 

ผูหญิงถูกมองวาเปนเพศที่ออนแอและถูกตัดโอกาสที่จะมีสวนรวมในดานตาง ๆ ในขณะเดียวกัน  
การควบคุมทางสังคมที่รัฐวางไวก็เปนไปอยางสอดคลองดวย ดังนั้นวัตถุประสงคสําคัญของการศึกษา
ประเด็นผูหญิงกับกฎหมาย ก็เพื่อทําความเขาใจสถานภาพทางกฎหมายของผูหญิง ดวยเปาหมาย          
ที่เฉพาะเจาะจงที่จะทําใหสถานภาพในสังคมของผูหญิงดีขึ้นและเทาเทียมกับผูชาย1 และจะสอดคลองกับ    
รัฐธรรมนูญไทยเรื่องสิทธิมนุษยชนของผูหญิง 
 กฎหมายเปนบริบทหนึ่งในบรรดาบริบททางสังคมตาง ๆ ที่สะทอนถึงความสัมพันธ
ระหวางหญิงชาย ซ่ึงเนื้อหาทางกฎหมายปจจุบันจะเห็นไดถึงความไมเสมอภาคทางเพศ ไมวาจะเปน
เนื้อหาของกฎหมายที่เกี่ยวกับการหมั้น การสมรส นามสกุล คํานําหนาชื่อ การขมขืน การถือสัญชาต ิ
ฯลฯ2 และภายใตความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเพศในพื้นที่ของกฎหมาย กฎหมายครอบครัวเปน
พื้นที่ของความสัมพันธระหวางหญิงชายที่สะทอนใหเห็นถึงวาทกรรมของรัฐที่เต็มไปดวยอคติทาง

เพศในการจัดการ และวางตําแหนงบทบาทหนาที่ใหกับความเปนเพศ ขอกฎหมายที่ถูกกําหนดจาก
แนวคิดของเพศชาย คือการสราง “ความเปนผูหญิง” ในอุดมคติแบบผูชาย 
 โดยทั่วไปแลวความสัมพันธระหวางหญิงชายในครอบครัวมักถูกทําใหเปนเรื่องที่      
ไมสําคัญ ทั้ง ๆ ที่ครอบครัวเปนหนวยของสังคมในการใชชีวิตรวมกันของหญิงชาย แมจะเล็กที่

สุดแตก็ใกลชิดที่สุด เปนพื้นฐานที่สุดและสําคัญที่สุดของมนุษยชาติดวย ซ่ึงอคติทางเพศเห็นได        
อยางชัดแจงในกฎหมายครอบครัวทุกฉบับที่เคยประกาศใชในสังคมไทย ถาจะยอนกลับไปในประวัติศาสตร
กฎหมายครอบครัว (พระอัยการลักษณะผัวเมีย) ที่ใหสิทธิผูชายคือสามีและบิดาที่จะกระทําตอภริยา
และบุตรสาวได ตามกฎหมายนี้ ผูหญิงไมตางอะไรกับทรัพยสินของสามีและบิดา ที่สามีสามารถ 
ขาย จํานํา ภรรยาได3 กฎหมายนี้ยังใหชายมีภรรยาไดหลายคน และใหสิทธิแกสามีฆาภรรยาและชู
ไดโดยไมมีความผิดหรือถาไมฆาชายก็มีสิทธเรียกรองคาปรับจากชายชูได4

                                                        
1 วิระดา สมสวัสดิ์, ผูหญิงกับกฎหมาย,  (เชียงใหม : เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 

“Feminist Legal Study” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543), หนา 3. 

2 อมรา พงศาพิช, สถานภาพสตรีไทยทางกฎหมายและสังคม, (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, 2541), หนา 24-27. 

3 วิระดา สมสวัสดิ์, กฎหมายครอบครัว, (พิมพครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพคบไฟ , 2546 ), หนา 

5. 
4 กอบกุล รายะนาคร, “กฎหมายครอบครัว มรดก ทะเบียนราษฎร”, การอบรมอาสาสมัครกฎหมาย

เพื่อผูหญิง พ.ศ.2535, (เชียงใหม : ศูนยสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2535), หนา 30-31.  
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 กฎหมายครอบครัวเปนกฎหมายที่กําหนดสถานภาพของบุคคลในครอบครัว ใน
ขณะเดียวกันก็จะสะทอนภาพความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว คือ หญิงชาย สามีภรรยา บิดา
มารดาและบุตร การศึกษากฎหมายครอบครัวจะทําใหเห็นภาพวาผูหญิงอยูอยางไรในครอบครัว 
ความสัมพันธกับสมาชิกอื่น ๆ ในครอบครัวเปนอยางไรมีอํานาจอยางไรบางในบริบททาง
ประวัติศาสตร สังคม เศรษฐกิจและการเมือง ซ่ึงเราสามารถจะเขาใจฐานะของผูหญิงไดจากการศึกษา
กฎหมายครอบครัว และสามารถเขาใจความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวและโครงสรางของ
กระบวนการทางสังคม1 อยางไรก็ตามแมวาที่ผานมาสังคมไทยไดใหความสําคัญตอปญหาของ

ผูหญิง และมีกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสตรีจํานวนไมนอย แตกระนั้นสังคมไทยให
ความสําคัญนอยมาก กับการทําความเขาใจหรืออธิบายปญหาของผูหญิงอยางเปนระบบ เพราะความ
เหล่ือมลํ้าทางเพศเปนเรื่องที่มีความละเอียดซับซอนและหลากหลาย2 โดยเฉพาะพื้นที่ในครอบครัว
ไดกลายเปนหนวยทางสังคมที่สําคัญที่จะปลูกฝงสิ่งตาง ๆ ใหกับคนรุนใหม ถาพื้นที่ในครอบครัว
ไมวาจะอยูในมิติทางสังคมใด ๆ ก็ตาม มีปญหา อาทิ ปญหา การใชความรุนแรงในครอบครัว ระบบ
พอเปนใหญในครอบครัว ฯลฯ  นั้นหมายความวาคนรุนใหมกําลังถูกสรางขึ้นมาจากปญหาที่ถูก
หมักหมมไวกอนแลว 
 งานศึกษาของ พิธินัย ไชยแสงสุขกุล (2528)3 เรื่อง “กฎหมายครอบครัว เปรียบเทียบ
กฎหมายมังรายศาสตรกับกฎหมายตรา 3 ดวง” ไดสะทอนใหเห็นถึงการวางตําแหนงของผูหญิง   
ในสังคมอดีต ที่มีเหตุสืบเนื่องมาจากความคลายคลึงกันของอาณาจักรลานนาและอาณาจักรอยุธยา    
แตจากการศึกษาพบวามีความแตกตางกันอยางมากภายในสถาบันครอบครัวของทั้ง 2 วัฒนธรรม

และมีขอสรุปที่วา 
 สังคมอยุธยา ถือชายเปนใหญเหนือหญิง   มีลักษณะเปนสังคมเมือง ชาวเมืองถือผูปกครอง
เปนเทพ เทวดา ถือชายเปนผูปกครอง จากขอกฎหมายพบวา  

 การแบงทรัพยสินภายหลังการหยา ชายจะไดสวนแบง 2 สวน หญิงจะได 1 สวนทุกกรณี 
 การตายของเจาของมรดก หมายถึงผูชายเปนเจาของมรดก เปนเรื่องสําคัญ 
 เมียกลางบานหรือเมียหลวง ตายลงสามีคงอยูเรือนหอฝายหญิงตอไป 
 ทาสภริยาเปนอิสระหรือลดคาไถตามสวนเมื่อสามีตายลง 

                                                        
1 วิระดา สมสวัสดิ์, กฎหมายครอบครัว, หนา 2. 
2 วารุณี ภูริสินสิทธิ, สตรีนิยม : ขบวนการและแนวคิดทางสังคมแหงศตวรรษที่ 20, (กรุงเทพฯ : 

โครงการจัดพิมพคบไฟ, 2545), คํานํา หนา 2. 
3 พิธินัย ไชยแสงกุลสุข, กฎหมายครอบครัว เปรียบเทียบกฎหมายมังรายศาสตรกับกฎหมายตรา 3 ดวง, 

(กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2528), หนา 73-74. 
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 สังคมลานนา ถือชายเปนสวนประกอบของครอบครัวฝายหญิง มีลักษณะเปนสังคม  
ชาวบาน ชายเปนผูจัดการกิจการงานภายนอกบานทั้งปวง สวนอํานาจจัดการดูแลทรัพยสินทั้งปวง
เปนของฝายหญิง จากขอกฎหมายพบวา 

    การแบงทรัพยสินภายหลังการหยาหญิงจะได 2 สวน ชายได 1 สวนทุกกรณี 
    การตายของหญิงมีความสําคัญมากกวาชายเพราะเปนผลใหชายสามีตองกลับคนืไปอยูบาน

พอแมของตน จะอยูในบาน (ครอบครัว) เรือนหอของฝายหญิงไมได ใหทรัพยแบงแกชาย 1 สวน   
หญิง (ฝายครอบครัวหญิง) ได 2 สวน ถาหากชายตายอํานาจจัดการทรัพยสินตกแกหญิงทั้งหมด   
และหญิงจะปฏิเสธ ไมปฎิบัติตามคําสั่งเสียของสามีผูตายผูลวงลับเกี่ยวกับทรัพยสินแกญาติฝายชาย
หรือไมก็ได 
 ทาสภริยายังไดสวนแบงในสินสมรส และเปนอิสระภายหลังสามีตาย1

 จากงานศึกษานี้ไดเชื่อมโยงมาถึงการบัญญัติกฎหมายครอบครัวที่มีใชอยูในทุกวันนี้ 
เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 3-5 ไทยเริ่มติดตอตางประเทศ ชาวตางชาติที่เขามาใชกฎหมายของเขาเองใช
ศาลและผูพิพากษาของเขาเอง ผูปกครองของไทยจึงตองปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย เพื่อให
ชาวตางชาติยอมรับกฎหมายครอบครัวก็เปนสวนหนึ่งที่ถูกปรับปรุง ดังนั้นกฎหมายที่ถูกปรับปรุงก็คือ 
กฎหมายตรา 3 ดวงของภาคกลางที่พบถึงอคติทางเพศและการเอารัดเอาเปรียบทางเพศตอผูหญิง  
นอกจากกฎหมายตรา 3 ดวงที่ใชเปนฐานในการปฏิรูปกฎหมาย กลุมคนที่ทําการปฏิรูปก็คือเจานาย (ไม
มีเจานาง) ที่ไปเรียนเมืองนอกกลับมา ซ่ึงจะมีที่ปรึกษาเปนคน ฝร่ังเศส อังกฤษ เนเธอรแลนด ญี่ปุน2 
การปฎิรูปกฎหมายครั้งนี้เปนไปเพื่อการสรางประเทศใหมีอารยธรรมตามอยางประเทศตะวันตก 
ดังนั้นกฎหมายที่ปฏิรูปเพื่อใหเปนอยางตะวันตกในครั้งนี้ กฎหมายใหมอยูภายใตมโนทัศนหลักของ  
ความมีเสรีภาพ ความเทาเทียมกัน ความเปนอิสระ สิทธิมนุษยชนของปจเจก อยางไรก็ตามยังมี       
คําถามตามมาอีกวาภายใตหลักการดังกลาวมา อะไรที่ถูกใชเปนเครื่องมือวัดความเทาเทียม ความเปน
เพศ ชาติพันธุ สีผิว อายุ ชนชั้น มีผลหรือไมอยางไรกับขอกฎหมาย หรือวิธีบังคับใชกฎหมาย  

                                                        
1 จากงานศึกษาของ พิธินัย ไชยแสงกุลสุข ผูศึกษามีความเห็นในแงมุมที่ตางออกไป คําถามที่ตามมา      

จากขอสรุปของงานศึกษานี้ คือ “อะไรที่อยูเบื้องหลังวาทกรรมทางกฎหมายนี้” ดวยขอบัญญัติทางกฎหมายที่ระบุวา 
ไมใหผูหญิงเปนพยานในคดีตาง ๆ และไมใหผูหญิงตัดสินคดีความ สะทอนใหเห็นถึงความต่ําช้ันของผูหญิง         
ในหลาย ๆ มิติ  

2 วิระดา สมสวัสดิ์, “กฎหมายครอบครัว”, การฝกอบรมอาสาสมัครกฎหมายเพื่อผูหญิง, (เชียงใหม : 
ศูนยสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2535), หนา 137. 
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 คนลานนาที่เดิมอยูภายใตอํานาจของกฎหมายมังรายศาสตรและภายใตการลาอาณานิคมตาม

หัวเมืองตาง ๆ ของสยามทําใหลานนาตกเปนสวนหนึ่งของสยาม ซ่ึงตองยกเลิกกฎหมายมังรายศาสตร3 
และลานนาก็ตองไปอยูภายใตของกฎหมายตรา 3 ดวง ซ่ึงกฎหมายตรา 3 ดวงมีบริบททางสังคม       
ที่แตกตางไปจากสังคมลานนา ผูหญิงลานนาจึงถูกกดขี่ดวยเหตุแหงกฎหมาย ที่ทับซอนกันหลายชั้น 
ประการที่หนึ่ง ความไมรูกฎหมายไมรูสิทธิหนาที่ของตนเองตามกฎหมายภายใตสถานะทางชนชั้น
หรือความสัมพันธเชิงอํานาจใด ๆ ในบริบทสังคมขณะนั้นที่ทําใหตัวผูหญิงลานนาไมมีโอกาสที่จะ
มีปากมีเสียงหรือใชสิทธิตามกฎหมายได  
 ประการสอง การตกอยูภายใตกฎหมายตรา 3 ดวงของกรุงเทพฯ ที่มีความแตกตางทั้ง          
ขอกฎหมาย บริบททางจารีต วัฒนธรรม ซ่ึงกฎหมายตรา 3 ดวง จํากัดสิทธิ อคติทางเพศ และ         
เอารัดเอาเปรียบทางเพศตอผูหญิงมากกวากฎหมายมังรายศาสตร เทากับวาผูหญิงลานนาถูกลดทอน
สิทธิ เสรีภาพ ของความสําคัญในครอบครัวและพื้นที่ทางสังคม 
 ประการที่สาม การตกอยูภายใตกฎหมายครอบครัวท่ีถูกปฏิรูปขึ้นใหม จากสวนผสมของ
แนวคิดแบบชายเปนใหญ (Patriarchy) ที่มาจากกลุมเจานายที่จบกฎหมายมาจากตางประเทศและ    
ที่ปรึกษาชาวตางชาติ ที่มีนัยทางชนชั้น อคติทางเพศ อคติทางชาติพันธ แฝงอยูในการปฏิรูป
กฎหมาย กฎหมายที่ปฎิรูปขึ้นมาใหมจึงทําใหผูหญิงไมรูสิทธิตามกฎหมายของตัวเองมากกวาเดิม
จากที่เคยเปนอยู  
 ความสําคัญจึงอยูที่กฎหมาย 3 ฉบับ คือ กฎหมายมังรายศาสตร กฎหมายตรา 3 ดวง และ
กฎหมายที่ปฏิรูปขึ้นมาใหม และนับแตการปฏิรูปกฎหมายขึ้นมาใหม กฎหมายตรา 3 ดวงก็คือ

วิวัฒนาการของกฎหมายใหมที่ยังคงกดขี่และเอารัดเอาเปรียบผูหญิงอยูอยางเดิม 
 สังคมลานนาและในหลาย ๆ พื้นที่ของไทยในประวัติศาสตร มีมิติเรื่องเวลาและเสนแบง
เขตแดนทางภูมิศาสตร ตลอดจนพระราชอํานาจความยิ่งใหญของกษัตริยในแตละชวงเวลา  
กฎหมายมังรายศาสตร จึงกระจายตัวไปในหลาย ๆ พื้นที่ ซ่ึงกฎหมายมังรายศาสตรเร่ิมใชมาตั้งแต 
พ.ศ. 1839-2442 รวมระยะเวลา 603 ป1 สวนกฎหมายตรา 3 ดวงเปนกฎหมายที่ใชกันมาตั้งแต          

                                                        
3 อรุณรัตน วิเชียรเขียว,  “กฎหมายลานนาไทย”,  วารสารมนุษยศาสตร , 11, 1 (ก.ค. – ธ.ค. 2525), หนา 

118. 
 

1 พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสราง
และเนื้อหาบทบัญญัติที่จารในใบลาน ภาคงานการวิจัยที่ 1 เลม 1 (ในจํานวน 12 เลม), (กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดี
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2531), หนา 68. 
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สมัยสุโขทัย2 การยกเลิกเชียงใหมในฐานะประเทศราช ตั้งแตป พ.ศ. 2442 ทําใหตองยกเลิก   
กฎหมายมังรายศาสตรไปดวย ซ่ึงนับเปนการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธเชิงอํานาจครั้งใหญในลานนา3 
นับจากการลดฐานะของเชียงใหมใหกลายเปนสวนหนึ่งของรัฐสยาม ทําใหมีการใชกฎหมายตรา 3 ดวง 
ซ่ึงเปนกฎหมายของสวนกลางแทนกฎหมายมังรายศาสตรเพื่อที่จะใหงายตอการจัดระเบียบคน     
ในสังคมและสรางความเปนหนึ่งเดียว และกฎหมายครอบครัวที่ปฏิรูปแลวเสร็จไดประกาศใช        
อยางเปนทางการเมื่อ พ.ศ. 2478 ชวงเวลาที่มีการใชกฎหมายตรา 3 ดวงแทนกฎหมายมังรายศาสตรประมาณ 
36 ป แตพอถึง พ.ศ.2478 ก็ไดใชกฎหมายใหมนี้เร่ือยมา  
 กฎหมายลานนาเปนกฎหมายจารีตประเพณี (Customary Law) หมายถึงกฎหมายที่เกิด
จากจารีตประเพณีหรือความเชื่อของสังคม โดยมีอิทธิพลของ ผี ไสยศาสตร พุทธศาสนา และฮินดู 
ในอดีตมีประชากรไมมาก ประชาชนจึงเปนบุคคลที่ผูปกครองตองรักษาใหเขาเปน “ฝุนบานฝุนเมือง” 
หมายถึงใหประชาชนเปนสวนประกอบสําคัญของเมือง เมื่อประเพณีบางอยางเปลี่ยนไปผูปกครอง          
ก็ใชการตัดสินคดีความเปนกฎหมายที่ตราขึ้นมาใหม และนับแตรัชกาลที่ 5 มีนโยบายปฏิรูปหัวเมือง 
ก็มีกฎหมายของภาคกลางปรากฏขึ้นในกฎหมายของลานนา อาทิ กฎหมายลักษณะพยาน ของวัดศรีโคมคํา 
ที่จารเมื่อ พ.ศ. 24391 (กอนการประกาศยกเลิก สถานะประเทศราชของหัวเมืองในลานนา) และ
อนุโลมญาณกฎหมายโบราณ ตนฉบับวัดลอมแรด ลําปาง ที่มี 44 หนาลาน แตตั้งแตหนาลานที่ 19 
เปนกฎหมายที่มาจากกรุงเทพทั้งหมด2 และภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในหัวเมืองตาง ๆ 
ขาหลวงใหญที่ถูกสงมาจากสวนกลาง มีอํานาจออกกฎหมายใชบังคับในมณฑล จากพระราชบัญญตั ิ
ลักษณะการปกครองทองที่ ร.ศ. 119 เปนการยุติหรือประกาศเลิกใชกฎหมายของลานนาอยางเปน
ทางการ3

 กฎหมายมังรายศาสตรที่มีอายุยาวนานถึง 603 ป ตั้งแตเร่ิมราชวงศมังราย พ.ศ. 1839 และ
นับแต พ.ศ. 2478 ลานนาไดตกอยูภายใตกฎหมายที่ปฏิรูปขึ้นมาใหมที่มาจากกรุงเทพฯ ซ่ึงจะเปน
กฎหมายที่จะอยูคูกับสังคมลานนาตลอดไป ดังนั้นประเด็นสําคัญของกฎหมาย 2 ฉบับที่อันหนึ่งถูกใช

                                                        
2 วิระดา สมสวัสดิ์, การฝกอบรมอาสาสมัครกฎหมายเพื่อผูหญิง, หนา 136.  
3 ธเนศวร เจริญเมือง, “สยามกับลานนาในหวง 1 ศตวรรษ(พ.ศ.2442-2542)”, วารสารสังคมศาสตร, 

2, 1 (ก.ค. 2542 – ม.ค. 2543), หนา 259-264. 
1 พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสราง

และเนื้อหาบทบัญญัติที่จารในใบลาน  ภาคงานการวิจัยที่ 1 เลม 1 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 68. 
2 อานันท กาญจนพันธ, อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง, หนังสืออนุโลมญาณกฎหมาย

โบราณและหัตถกัมมวินิจฉัยบาฬีฏีการอมสมมุติราช, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยตา ประเทศญี่ปุน, 2527), หนา 19. 
3 พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 52- 57. 
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มานาน อีกอันหนึ่งจะตองใชไปอีกนาน จึงเปนประเด็นสําคัญสําหรับการศึกษาที่จะวิเคราะห  
เปรียบเทียบ ความสําคัญรวมไปถึงการวิเคราะหถึงประเด็นปญหาของสตรี จากฎหมายมังรายศาสตร
และกฎหมายครอบครัวที่ใชอยูในปจจุบัน เพราะกฎหมายทั้ง 2 ฉบับมีความแตกตางจากฐานของ

ภูมิศาสตร สังคม วัฒนธรรม ชาติพันธุ และจากวิถีชีวิต ซ่ึงสงผลตออคติ ทางชาติพันธุ ชนชั้น ฐานะ 
เพศ วัย ส่ิงเหลานี้ เปนรูปแบบของความสัมพันธเชิงอํานาจในสังคม ที่มีความทับซอนของ         
ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเพศ ชนชั้น ชาติพันธุ วัฒนธรรมประเพณีทับซอน ๆ กันไปอีก
หลายชั้น  
 สภาวะความเปลี่ยนแปลง และแตกตางของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับจึงกลายเปนความนาสนใจที่
จะศึกษาถึงความแตกตางและรูปแบบของการแยงชิงอํานาจ และการกุมอํานาจจากวาทกรรมทาง
กฎหมาย (Legal Discourse) ตลอดจนรูปแบบของความสัมพันธเชิงอํานาจภายใตระบบกฎหมาย     
ที่ประชาชนในหลาย ๆ  ระดับเปนผูไดรับผลกระทบโดยเฉพาะผูหญิงที่ถูกกันใหออกไปจากพื้นที่ทางอํานาจ
ใหม แนนอนที่สุดวาผูหญิงในฐานะผูถูกกระทําอยางตอเนื่องจากวาทกรรมทางกฎหมาย (Legal Discourse) 
จะไดรับผลอะไรบาง การศึกษาครั้งนี้จึงเปนการเปดพื้นที่ในมิติทางประวัติศาสตรของผูหญิง (Herstory) 
ที่เปนพลวัตรมาจนถึงปจจุบัน ที่จะสะทอนใหเห็นวาในอดีตสังคมลานนาเคยมีอะไร แลวภายใต ความ
เปล่ียนแปลงสังคมลานนาไดเสียอะไรไป  
 อคติทางเพศจากขอบัญญัติของกฎหมาย เจาหนาที่รัฐผูใชกฎหมาย และผูหญิงผูถูกเลือก
ปฏิบัติจากกฎหมาย ไดนํามาสูการวิเคราะหกฎหมายครอบครัวในแนวสตรีนิยมที่ใชผูหญิงเปนจุด
ศูนยกลางของการศึกษา เพื่อไมใหงานศึกษาในสังคมเกิดความโนมเอียงและทําใหเห็นภาพอีกแงมุม
หนึ่งของ  ผูหญิงที่ถูกสังคมละเลยมาตลอด การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายมังรายศาสตรและกฎหมาย
ปจจุบัน ที่มีมิติของความแตกตางกันในหลาย ๆ ดาน และกฎหมายทั้ง 2 ฉบับเปนกฎหมาย ที่มี
ความสําคัญ   อยางยิ่งในภูมิภาคลานนา ที่กําหนด สถานะของผูหญิง บทบาทหนาที่ ดวยความแตกตาง
ของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับยอมสงผลใหเห็นถึงผลกระทบตอผูหญิง การถูกริดรอนสิทธิ ความไมเสมอ
ภาคทางเพศ  จากการเปลี่ยนระบบการปกครองในลานนาและการเปลี่ยนระบบกฎหมาย ไดสงผล
มาถึงการเปลี่ยนวัฒนธรรมจารีตประเพณี ทัศนะ การใหคุณคาตอผูหญิง ที่มีความแตกตางจาก
วัฒนธรรมเดิมคุณคาของ ผูหญิงลานนาจึงยายฐานจากวัฒนธรรมลานนาเองไปสูการใหคุณคาภายใต
วัฒนธรรม สวนกลางที่มาจากคนตางถิ่นที่เขามาอยูในหลายรูปแบบ สวนหนึ่งก็มาจากกฎหมายครอบครัว
ที่เปนวาทกรรมของรัฐที่มาจากสวนกลางเพื่อใหเกิดวัฒนธรรมเดียว จากเหตุผลดังกลาวประเด็นที่ผู
ศึกษาใหความสําคัญสําหรับ       การศึกษาครั้งนี้ โดยมีคําถามของการศึกษาคือ ในพื้นที่ทางกฎหมาย
ทั้ง 2 ฉบับ ไดกําหนดและ         วางตําแหนงของผูหญิงอยางไร กฎหมายครอบครัว ในมังรายศาสตร
ใหความสําคัญของผูหญิงอยางไร และแตกตางอยางไรกับสถานะของผูหญิงในกฎหมายครอบครัว
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ปจจุบัน ผูหญิงไดรับผลกระทบอยางไร สิทธิของผูหญิงที่เคยมีไดถูกริดรอนในประเด็นไหนบาง และ
มีนัยยะโยงกับประเด็นอ่ืน ๆ ทางสังคมอยางไร  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 เพื่อศึกษา วิเคราะห อธิบาย และทําความเขาใจ ในเชิงเปรียบเทียบความสัมพันธเชิงอํานาจ
ของหญิงชาย จากกฎหมายมังรายศาสตรและกฎหมายไทยปจจุบัน 
ประโยชนของการวิจัย 
 
 ผลที่ไดรับจากการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบความสัมพันธเชิงอํานาจหญิงชายใน
กฎหมายมังรายศาสตรกับกฎหมายไทยในแนวสตรีนิยม เปนการศึกษาหาขอดอยของกฎหมายไทย
ปจจุบัน ขอดอยในที่นี้ก็คือการเปดโอกาสใหมีการเอารัดเอาเปรียบกดขี่คนกลุมใดกลุมหนึ่ง การกีดกัน
หรือเลือกปฏิบัติ ตอคนกลุมใดกลุมหนึ่ง1 และศึกษาขอดอยของกฎหมายครอบครัวในกฎหมาย          
มังรายศาสตร ซ่ึงจะทําใหเขาใจถึงลักษณะถึงความสัมพันธหญิงชายในปจจุบันที่มีผลสืบเนื่องมาจาก
กระบวนการถายทอดและผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมในอดีตที่ยังคงสามารถถายทอดมาสูคนรุนปจจุบัน 
อันจะเปนการเขาใจรากฐานถึงความสัมพันธของคนในสังคมครั้งอดีตที่เชื่อมโยงมาจนถึงปจจุบัน 
ภายใตเงื่อนไขมิติของเวลา 
 การศึกษาเพื่อทําความเขาใจเงื่อนไขใด ๆ ของสังคมในอดีตส่ิงที่จะไดรับคือองคความรู 
และองคความรูที่ไดนี้จะเปนแนวทางที่สําคัญเพื่อที่จะประยุกตปรับปรุงแกไของคความรูที่ไดมานั้น 
เพื่อนํามาปรับใชใหสอดคลองกับสังคมในยุคปจจุบันเพื่อแกไขปญหาสังคม ไมวาจะเปนการวาง
นโยบายแผนพัฒนาสตรีในประเด็นตาง ๆ รวมไปถึงการแกไขขอกฎหมายเพื่อเสริมสรางศักยภาพ  
ที่ดีขึ้นของผูหญิง  
 การศึกษากฎหมายทั้ง 2 ฉบับจะทําใหเห็นถึงพัฒนาการของความสัมพันธหญิงชายวา

เปลี่ยนแปลงไปอยางไร นอกจากนั้นงานศึกษานี้จะเปนการโตแยงกับกระแสสังคมบางกระแสวา
ความสัมพันธหญิงชายไมควรจะเปลี่ยนเพราะ “บรรพบุรุษ” ไดสรางวัฒนธรรม ที่ดีงามมาแตอดีต 
ซ่ึงปจจุบันสังคมไดเปลี่ยนแปลงไปการยึดติดกับเรื่องจารีตโดยไมคํานึงถึงมิติเรื่องเวลาจึงเปน     
เหตุผลที่ฟงไมขึ้น 

                                                        
1 วิระดา สมสวัสดิ์, กฎหมายครอบครัว, หนา 1-5.  
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 นอกจากงานศึกษานี้จะนําเสนอพัฒนาการของความสัมพันธหญิงชายที่ยังคง          
ความไมเทาเทียมกันมาตั้งแตอดีต ความหวังสําคัญจากการศึกษาครั้งนี้เพื่อใหเกิดการพิจารณา      
บทบัญญัติของกฎหมายครอบครัวท่ียังคงสรางความไมเสมอภาคระหวางเพศในสังคมไทย ความตองการ  
ที่จะใหเกิดการพิจารณากฎหมายครอบครัวนี้ไมใชแคเพียงการอาศัยทฤษฎีแนวคิดแบบสตรีนิยม   
มาเปนขออางแหงการเรียกรองความเสมอภาคทางเพศ แตการอางถึง สิทธิ ความชอบธรรม ความ
ยุติธรรมที่ใหกับผูหญิงจากกฎหมายมังรายศาสตรที่ใชในหลาย ๆ ภูมิภาคและใชกันมานานถึง 603 ป 
ซ่ึงการใชกฎหมายมังรายในการอางอิงนี้จะเปนฐานของการเรียกรองความยุติธรรมใหกับผูหญิงในทาง

กฎหมายอยางมีที่มาที่ไป ซ่ึงการอางอิงในที่นี้หมายถึงการชี้ใหเห็นสภาพของผูหญิงที่ถูกกดขี่และเอารัด
เอาเปรียบในหลาย ๆ มิติทางสังคม ดังนั้นภาพของการถูกกดขี่ผูหญิงในอดีตจึงเปนฐานใหคนใน
สังคมปจจุบันใหความสําคัญของผูหญิงในมิติทางประวัติศาสตร เมื่อเห็นวาการที่ ผูหญิง ถูกกดขี่มา
อยางยาวนาน ในอดีต ดังนั้นคนในรุนปจจุบันควรจะเขาใจถึงสถานะภาพที่ต่ําตอยของผูหญิง โดยการ
รวมมือกัน            แกขอกฎหมายในปจจุบันหลาย ๆ ขอที่ยังแฝงไวดวยอคติทางเพศเพื่อใหเกิดความ
ยุติธรรมทางกฎหมายและทางสังคมตอผูหญิงอยางสมบูรณ 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 
 จากการศึกษาขอกฎหมายครอบครัวในกฎหมายปจจุบัน พบวามีบทบัญญัติของกฎหมาย
หลายขอที่เปนอุปสรรค ตอความเสมอภาคทางเพศ และลดทอนสิทธิมนุษยชนของผูหญิง ถามอง
ยอนกลับไปในมิติทางประวัติศาสตร กฎหมายมังรายศาสตรไดบงบอกถึงอารยธรรมที่ส่ังสมมานาน
แตดูเหมือนวากฎหมายมังรายศาสตรเปนเพียงวัตถุโบราณที่ถูกนํามาปดฝุนครั้งแลวคร้ังเลา โดยไมได
ถูกมองลงไปในเชิงลึกเพื่อวิเคราะหหาปรัชญาที่แฝงตัวอยูในกฎหมาย หรือมีการตั้งคําถามวา 
กฎหมายมังรายศาสตรยังดํารงความสําคัญอยูหรือไมอยางไร ซ่ึงกฎหมายมังรายศาสตรมีความเกี่ยวพัน
กับระบบของสังคม ชนชั้น เพศ วัฒนธรรม  

 ประเด็นเรื่องสิทธิของผูหญิงในแงมุมตาง ๆ กลายเปนภาระใหญของนักสตรีนิยม 
(Feminist) ขบวนการเคลื่อนไหวตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาเหลานี้อยางหนึ่งก็คือ การเสริมอํานาจและ
โอกาสของผูหญิงในพื้นที่ทางกฎหมาย ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาขอดอยของกฎหมายในครอบครัว 
บรรพ 5 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ควบคูไปกับการศึกษากฎหมายครอบครัวใน
กฎหมายมังรายศาสตร เพื่อทําใหเห็นวาพลวัตร (Dynamic) ของความสัมพันธเชิงอํานาจหญิงชาย
เปนมาอยางไร ภายใตมิติทางประวัติศาสตรของกฎหมายลานนายิ่งจะทําใหเห็นถึงความทับซอนของ
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ความสัมพันธเชิงอํานาจที่มากไปกวาความสัมพันธเชิงอํานาจหญิงชาย ไมวาจะเปนเรื่องเพศ ชาติพันธุ
ลําดับชั้นทางสังคม ฯลฯ ซ่ึงส่ิงเหลานี้ยังคงอยูในวิถีปฏิบัติของคนในสังคม  
 แมวาจะมีนักวิจัยหลายทานใหทัศนะวากฎหมายมังราย ใหสิทธิและใหความสําคัญกับ  
ผูหญิงมากกวาผูชาย แตประเด็นสําคัญอยูที่อะไรที่แฝงอยูภายใตความคิดเหลานั้น ซ่ึงสวนหนึ่ง
อาจจะมาจากวัฒนธรรมการนับถือผีตระกูลของฝายหญิง แตดวยความแตกตางหลากหลายทางชาติ
พันธุ ก็ยังไมอาจจะนํามาเปนขอสรุปถึงประเด็นนี้ได  
 ขอสมมุติฐานของผูศึกษาเห็นวากฎหมายทั้ง 2 ฉบับที่นํามาวิเคราะห โดยขอกฎหมาย   
มีลักษณะของความไมเสมอภาคทางเพศเหมือนกัน กฎหมายครอบครัวบรรพ 5 ซ่ึงยึดหลักการของ
ความเสมอภาค  เทาเทียมกัน  แตตลอดเวลาที่ผานมาก็ยังมีนักวิชาการดานกฎหมายออกมา       
วิพากษวิจารณกฎหมายครอบครัวอยูตลอดเวลาวายังมีขอกฎหมายที่แสดงถึงความไมเทียมกัน    
ทางเพศ และจากการศึกษากฎหมายครอบครัวในกฎหมายมังรายศาสตรผูศึกษาพบวากฎหมาย      
มังรายศาสตรจัดตําแหนงของผูหญิงใหตกอยูในฐานะวัตถุทางเพศ (Sex Object) ผูหญิงคือบุคคลที่
รัฐตองจัดใหอยูในกรอบของสังคมหลาย ๆ ประการโดยเฉพาะในเรื่องทางเพศ (Sexuality)  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ในการวิเคราะหเพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงอํานาจหญิงชายในพื้นที่ของกฎหมายมังราย-
ศาสตรและกฎหมายครอบครัว บรรพ 5 ผูศึกษาไดใชใชกรอบแนวคิดของ นักสตรีนิยมสายเสรีนิยม 
(Liberal Feminism) และแนวคิดของนักสตรีนิยมสายรากเหงา (Radical Feminism) ในการวิเคราะห
ในแนวคิดของนักสตรีนิยมสายเสรีนิยมเปนการวิเคราะหแบบปจเจกนิยม ซ่ึงมีมโนทัศนที่วา      
ความเปนมนุษยยอมมีสิทธิเทาเทียมกันซ่ึงเปนสิทธิตาม “ธรรมชาติ” มาแตกําเนิด ซ่ึงแนวคิดของ 
กฎหมายไทยเปนสิ่งที่รับเอามาจากสังคมตะวันตกที่ไดแพรกระจายไปทั่วโลกอันเนื่องมาจาก           
ลัทธิลาอาณานิคมซึ่งทําใหไทยตองปฏิรูปกฎหมายใหเขากับหลักสากล 
 ในสวนของกฎหมายมังรายศาสตรซ่ึงรากเหงาของการบัญญัติกฎหมายมาจาก “อํานาจ” ของ      
ผูปกครองแนวคิดเรื่อความเทาเทียมกันของปจเจกเปนสิ่งที่ยังไมเกิดในสังคมลานนา ดังนั้นสิ่งที่
สะทอนออกมาในกฎหมายครอบครัวของกฎหมายมังรายศาสตร ลูกหญิงลูกชายจึงเปนสมบัติของ
พอแมและสายสกุล ดังนั้นเนื้อตัวรางกายก็ไมไดเปนของปจเจกแตเปนของสายสกุล ในเมื่อกฎหมาย
ทั้ง 2 ฉบับมีหลักปรัชญากันคนละอยาง แตส่ิงหนึ่งที่เหมือนกันคือเรื่องความความไมเทาเทียมกัน 
ในสังคม ดังนั้นสิ่งที่งานศึกษานี้ตองการคือการวิเคราะหความสัมพันธระหวางหญิงชายในบริบท   
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ที่แตกตางกันเพื่อทําความเขาใจถึงสภาพของความไมเทาเทียมกันทางเพศที่ยังคงเปนอยูในสังคม

ปจจุบัน 
 ประเด็นสําคัญในงานศึกษาครั้งนี้คือการวิ เคราะหวาทกรรมทางกฎหมาย  (Legal 
Discourse) ดวยตรรกะ (Logic) ของวาทกรรม (Discourse) นี้มีสวนสัมพันธระหวางเรื่องความรู 
(Knowledge) กับอํานาจ (Power) อยางแยกกันไมออก นอกจากนี้วาทกรรมนี้ก็ยังมีรูปแบบของ
ความสัมพันธเชิงอํานาจ ไมวาจะเปนเรื่องเพศสภาพ (Gender) ชนชั้น ฐานะทางเศรษฐกิจ ชาติพันธุ 
ซ่ึงในสวนของกฎหมายครอบครัวปจจุบัน และกฎหมายครอบครัวในกฎหมายมังรายศาสตร ก็เปน
รูปแบบของการใชความรูมาสรางความจริงภายใตความสัมพันธเชิงอํานาจในหลายๆรูปแบบ ที่สุด
แลวจึงเกิดคําถามตามมาวา แลวอะไรคือความจริง ความจริงในทัศนะของใคร เพื่อไมใหเกิดความ
สับสนในการแสวงหา    ความเปนจริง การศึกษาครั้งนี้จึงเลือกที่จะวิเคราะหเฉพาะตัวบทของ
กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ  
 จุดวิเคราะหของการศึกษาเพื่อวิเคราะหกฎหมายทั้ง 2 ฉบับจะทําใหเห็นถึงสถานะของ  
ผูหญิงในมิติเวลาที่แตกกันซ่ึงการศึกษาสถานะของผูหญิงตางมิติเวลาในลักษณะนี้จะทําใหเห็น

ความตอเนื่องและส่ิงที่ผูศึกษาตองการคนหาจากงานศึกษานี้ก็คือความสัมพันธเชิงอํานาจหญิงชาย

ดํารงอยูอยางไรในพื้นที่ของกฎหมาย แนวคิดหลักที่ใชในการศึกษาคือแนวคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยม 
(Liberal Feminism) และสตรีนิยมสายถึงรากเหงา (Radical Feminism) 
 แนวคิดสตรีนิยมสายถึงรากเหงามองวาการที่ผูหญิงถูกกดขี่เพราะผูหญิงเปนผูหญิงและ

ผูชายจะกดขี่ผูหญิงบนฐานของเรื่องประเวณี (Sexuality) ซ่ึงเพศของผูหญิงก็คือฐานของการกดขี่

และเรื่องประเวณียังเปนการกดขี่ แรกของการกดขี่ตาง ๆ ในสังคม 
 นักสตรีนิยมแนวเสรีนิยม (Liberal Feminism) ใหความสําคัญกับเรื่องความเทาเทียม 
(Equality) แตก็ไมไดหมายความวาแนวคิดสตรีนิยมสายอื่น ๆ นิติปรัชญาแนวอิตถีศาสตร ไมไดให
ความสําคัญตอความเสมอภาคระหวางเพศ ตรงกันขามแนวคิดสตรีนิยมและนิติปรัชญาแนวอิตถีศาสตร
ลวนมุงไปสูการใชกฎหมายเพื่อขจัดการเลือกปฎิบัติตอผูหญิงซึ่งก็คือผลของ ความไมเทาเทียมกัน
ระหวางเพศนั่นเอง 
 อนึ่ง ความไมเทาเทียมกันในที่นี้ใชในความหมายของความสัมพันธทางอํานาจที่ไมเทากัน
แตความสัมพันธเชิงอํานาจมีหลายมิติ เชน มิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม (ชนชั้น) และอาจมี     
มิติอ่ืน ๆ อีก แตในทัศนะของฝายสตรีนิยมไดเปดประเด็นดานเพศ/เพศสภาพ กับเรื่อง “ประเวณี”   
ขึ้นมา ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงเปนการใชมิติ/มโนทัศนเร่ืองเพศ/เพศสภาพกับการควบคุมผูหญิง
ผานเรื่อง “ประเวณี” เปนสาระสําคัญ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

กฎหมายมังรายศาสตร 
กฎหมายครอบครัว 

ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย 
กฎหมายครอบครัว

บรรพ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดทฤษฎีสตรีนิยม 
ทฤษฎีสตรีนิยมสายเสรีนิยม 

ทฤษฎีสตรีนิยมสายถึงรากเหงา 
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โครงสรางสังคมแบบปตาธิปไตย 
ความสัมพันธเชิงอํานาจหญิงชาย 
การกดขี่ผูหญิงในมิติเรื่องประเวณี 

ความไมเทาเทียมกันทางเพศในสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบความสัมพันธเชิงอํานาจหญิงชายในกฎหมายมังรายศาสตร
และกฎหมายไทยในมุมมองแนวสตรีนิยม เปนการศึกษาเฉพาะสวนของกฎหมายครอบครัวจาก

กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ เพราะพื้นที่ของกฎหมายครอบครัวเปนพื้นที่ ที่สามารถจะวิเคราะหถึง         
ความสัมพันธหญิงชายไดดีที่สุด 
 การกําหนดขอบเขตของการศึกษากฎหมายมังรายศาสตร แนวทางของการศึกษาครั้งนี้  
ผูศึกษาไดกําหนดวางเกณฑเนื้อหาของกฎหมายครอบครัวในกฎหมายมังรายศาสตร คือ การกําหนด
ประเด็น หัวขอหลัก หัวขอยอย ผูศึกษาไดอางอิง รายงานการวิจัย เรื่อง วิเคราะหกฎหมายครอบครัว : 
ประชุมกฎหมายครอบครัวของ อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ลมูล จันทรหอม1  รายงานการวิจัยนี้เปน
การรวมรวมกฎหมายครอบครัวที่มีอยูในกฎหมายลานนา 17 ฉบับคือ 
 1.   กฎหมายลานนา ฉบับวัดนันทาราม : (อักษรยอ ก.น.) 
 2.   กฎหมายพระเจานาน : (อักษรยอ ก. นาน) 
 3.   กฎหมายกาสา ฉบับวัดกาสา : (อักษรยอ ก.ส.) 
  4.   คลองพิจารณาตัดถอยชนคํา : (อักษรยอ ค.ต.ค) 
 5.   กฎหมายโคสาราษฎร : (อักษรยอ ค.ส.) 
 6.   ธรรมศาสตร ฉบับวัดปากกอง : (อักษรยอ ธ.ป.) 

                                                        
1 อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ลมูล จันทรหอม, วิเคราะหกฎหมายลานนา ประชุมกฎหมายครอบครัว, 

(เชียงใหม : วิทยาลัยครูเชียงใหม, 2527), หนา 1-7. 
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  7.   ธรรมศาสตรหลวง : (อักษรยอ ธ.ล.) 
 8.   มังรายศาสตร ฉบับวัดหมื่นเงินกอง : (อักษรยอ ม.ง.  บางฉบับเปน ม.ง.ก.) 
   9.   มังรายศาสตร ฉบับวัดไชยสถาน : (อักษรยอ ม.ชถ.) 
 10.  มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : (อักษรยอ ม.ชม.) 
  11.  มังรายธรรมศาสตร ฉบับวัดชางค้ํา : (อักษรยอ ม.ธ.) 
 12.  มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : (อักษรยอ  ม.น.) 
 13.  มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : (อักษรยอ ม.ส.) 
 14.  ธรรมศาสตรราชกือนา : (อักษรยอ ร.ก.) 
 15.  ธรรมศาสตรสรรพสอน : (อักษรยอ ส.ส.) 
 16.  หัตถกรรมวินิจฉัยบาลีฎีการอม (ศรีโคมคํา) : (อักษรยอ ห.ก.) 
 17.  อนุโลมญานกฎหมายโบราณ : (อักษรยอ อ.ญ.) 
 ในการปริวรรตกฎหมายครอบครัวที่มีอยูในกฎหมายทั้ง 17 ฉบับนี้เปนการปริวรรตจาก
อักษรลานนามาเปนอักษรไทย แตเปนการอานแบบลานนา ซ่ึงเปนความยากลําบากแกบุคคลทั่วไป  
ที่จะอานเพื่อทําความเขาใจ ผูศึกษาจึงถอดความเนื้อหาดังกลาว จากอักษรไทยอานแบบลานนา เปน
อักษรไทย อานแบบภาษาไทย ในการถอดความครั้งนี้ผูศึกษาไดใชรายงานการวิจัย เร่ืองกฎหมาย  
ลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและเนื้อหาบทบัญญัติที่จารในใบลาน ของ พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว ซ่ึงเปนงานศึกษาที่ถอดความ ปริวรรตกฎหมายลานนาใหเปน
ภาษาไทยและอานแบบภาษาไทย  
 ในการศึกษากฎหมายครอบครัวจากฎหมายมังรายศาสตรครั้งนี้เปนการศึกษาสถานภาพ

ทางสังคม สิทธิและหนาที่ ของผูหญิงในบริบททางสังคมลานนาในอดีต ซ่ึงกฎหมายลานนาไดใช
สืบเนื่องตอกันมา นับแตเร่ิมตนของราชวงศมังราย จนถึงสมัยของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
รวมระยะเวลาที่มีการใชกฎหมายลานนายาวนานถึง 603 ป กฎหมายมังรายศาสตรจึงเปนวาทกรรม
วาดวยความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางหญิงชาย ดังนั้นวาทกรรมทางกฎหมายนี้จึงเสมือนภาพ      
ตัวแทนของผูหญิง ที่ผูศึกษาใชเปนหลักฐานในการวิเคราะห แมกฎหมายมังรายศาสตรจะไมใช    
หลักฐานทางประวัติศาสตรที่ดีที่สุดในการที่จะวิเคราะหเพื่อศึกษาสถานะของผูหญิง แตกฎหมาย          
มังรายศาสตรก็เปนวาทกรรมที่มีการบันทึกเอาไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
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 ความสัมพันธเชิงอํานาจหญิงชาย (Gender Power Relation) หมายถึง ความสัมพันธ
ทางสังคมระหวางหญิงกับชาย แตเนื่องจากนักสังคมศาสตรจํานวนหนึ่งรวมทั้งนักสตรีนิยม มีความเห็น
วาความสัมพันธทางสังคมที่แทจริงแลวเปนความสัมพันธเชิงอํานาจ เปนเรื่องของการสรางหรือกําหนด
นิยามวาอะไรคืออํานาจ การมี การดํารงรักษา การผลิตซ้ํา การผลิตใหมและการใชอํานาจ ความสัมพันธเชิง
อํานาจมีหลายดานเชน ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานศาสนา เปนตน แตนักสตรีนิยมสายถึง
รากเหงา (Radical Feminists) เสนอวาเรื่องราวทางเพศหรือประเวณี (Sexuality) เปนอีกดานหนึ่ง
หรือ         อีกมิติหนึ่งของอํานาจและมีความสําคัญอยางยิ่งตอการทําความสัมพันธเชิงอํานาจระหวาง
หญิงชาย    อยางไรก็ตามแมวาการศึกษานี้จะใหความสําคัญตอความสัมพันธเชิงอํานาจหญิงชายใน
มิติประเวณีเปนหลักแตก็ไมไดตัดมิติดานอื่นออกไปทั้งนี้มิติตาง ๆ ลวนสงผลกระทบ ซ่ึงกันและกัน 
 วาทกรรม (Discourse) หมายถึง แบบแผนทางภาษา เปนแบบแผนที่เรียบเรียงหรือกําหนด
ขึ้นในลักษณะของตัวบท เปนการตีความหรือเสนอภาพอดีตที่แตกตางกันไป โดยที่แตละรูปแบบทาง
ภาษา  ที่สรางขึ้นมาก็สามารถที่จะตีความออกไปไดหลายอยาง1 Michel Foucault ไดอธิบายมโนทัศน
เกี่ยวกับ วาทกรรมไววา วาทกรรมคือชุดของประโยคที่พบทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน ชุดของ
ประโยคเหลานี้สะทอนความคิดและวิธีคิดของมนุษยตลอดจนโครงสรางความสัมพันธเชิงอํานาจใน

สังคม     วาทกรรมเปนเทคโนโลยีอยางหนึ่งที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อนํามาใชในการพูดคุยและสงผาน
เร่ืองราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นและที่ควรจะเปนในสังคม2 ในที่นี้ผูศึกษาถือวา กฎหมายมังรายศาสตร 
กฎหมายไทย รวมทั้งทฤษฎีสตรีนิยมตางลวนเปนวาทกรรมที่มีความแตกตางและซับซอนโดยถูก

สรางขึ้นมาในเวลา      และสถานที่แตกตางกัน กระนั้นก็ตามจารีตของการศึกษาชุดนี้ เชน ในสายสตรี
นิยม อนุญาตใหมี        การปะทะหรือแขงขัน (Contest) ระหวางวาทกรรมชุดตาง ๆ ได 
 สตรีนิยม (Feminism) หมายถึง สํานักความคิดที่มีแนวคิดรวมกันวาผูหญิงคือเพศที่  
ถูกกดขี่และเอารัดเอาเปรียบในหลาย ๆ พื้นที่และในหลายๆมิติทางสังคม ภายใตเงื่อนไขเหลานี้   
นักสตรีนิยม (Feminists) ทั้งหลายจึงสรางกลยุทธที่เปนทั้งทฤษฎี และยุทธศาสตรในการดําเนินงาน
เพื่อขจัดความไมเสมอภาคทางเพศ รวมถึงกฎหมายแนวสตรีนิยม อนึ่ง สตรีนิยมมีหลากหลายแนว
หรือหลายสายดังนั้นทฤษฎีสตรีนิยมจึงมีหลายทฤษฎีและมีความแตกตางกันภายในดวย (โปรดดู   
รายละเอียดในบทที่ 2) 

                                                        
1  ธีระ นุชเปยม, “ความรู อํานาจ อุดมการณในวาทกรรมทางประวัติศาสตร”, http://www.geocity.com/ 

midnightuniv, (28 มกราคม 2547) 
2 สุชาดา ทวีสิทธิ์, คําบรรยายประกอบการเรียนการสอน รายวิชา “Feminist Philosophy”, (เชียงใหม : 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ภาคการศึกษาที่ 1/2545) 
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 เพศ/เพศสภาพ (Sex/Gender) หมายถึง เพศ (Sex) หมายถึงความเปนหญิงเปนชายโดยอาศัย
หลักเกณฑทางชีวะภาพที่อิงหลักทางวิทยาศาสตรมาแบงเพศของมนุษย ในทางสังคมศาสตร       
การแบงเพศของมนุษยออกเปนเพศหญิงหรือเพศชายเทานั้นเปนปญหาอยางมาก เพราะในสังคม
วัฒนธรรมไมไดมีมนุษยแค 2 เพศ ดังนั้นในทางสังคมศาสตรคําวา “เพศสภาพ” (Gender) จึงไมได
เปนการแบงมนุษยเปนแคเพศหญิงเพศชายเทานั้น คําศัพทตาง ๆ อาทิ เกย เกยคิง เกยควีน กระเทย ตุด 
ทอม ดี้ ฯลฯ บุคคลเหลานี้ลวนไมไดมีอาณาเขตของตนเองในความเปนเพศหญิงเพศชายเทานั้น 
 เร่ืองทางเพศ/ประเวณี (Sexuality) หมายถึง ความสัมพันธของมนุษยที่เกี่ยวของกับเรื่อง
ตาง ๆ อาทิ การเกี้ยวพาราสี ความรัก การหมั้น การแตงงาน การตั้งครรภ การคลอดลูก มรดก 
เพศสัมพันธ การขมขืน การขายบริการทางเพศ ฯลฯ ซ่ึงเรื่องทางเพศในกฎหมายลานนาก็คือ “ตัณหา
อาลัย”1 เรื่องทางเพศเปนมโนทัศนที่มีความหมายใหญและกวางขวางมาก และนอกจากนี้คําวา 
“Sexuality” ยังมีนักวิชาการหลายทานแปลวา ระบบความหมายเรื่องเพศ วิถีเพศ เพศวิถี วาดวยเร่ือง
เพศ และภายใตกรอบของจารีตวัฒนธรรมประเพณี เพศสัมพันธที่ถูกตองควรเกิดขึ้นระหวางชาย
หญิงที่มีอายุ       พอเหมาะ ตองมีความรัก (Romantic Love) ภายใตความรับผิดชอบของคูรักเงื่อนไข
คือกระบวนการความเปนหนุมเปนสาว และตองมีการเกี้ยวพาราสี การหมั้น การแตงงาน การใช
ชีวิตรวมกัน        การแตงงานจึงจะเปนเรื่องที่ถูกตองในความหมายของสังคม และควรจะอยูในระบบ
ผัวเดียวเมียเดียว (Monogamous) เพื่อที่จะสืบพันธุ เพราะฉะนั้นเพศสัมพันธที่ถูกตองจะมีเงื่อนไข และ
มีวัตถุประสงค2

 กฎหมายมังรายศาสตร หมายถึง กฎหมายของพระเจามังรายปฐมกษัตริยของเมือง
เชียงใหม เปนกฎหมายที่ใชสืบเนื่องกันมาจนถึงสมัยการปฎิรูปการปกครองในรัชกาลที่ 5 กฎหมายมัง
รายศาสตรหรือกฎหมายลานนาโบราณ ถูกนําไปใชในหลาย ๆ พื้นที่ ที่พระราชอํานาจของกษัตริย
ใน         อาณาจักรลานนาครอบคลุมไปถึง 
 กฎหมายไทย หมายถึง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทย ที่ไดมีการ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ 10) พ.ศ. 2533 
 

                                                        
1 พริศรา แซกวย, “สั้น ๆ เกี่ยวกับเพศวิถีจากมุมมองสตรีนิยม”, เพศวิถี วันวาน วันนี้ และวันพรุงนี้จะ

ไมเหมือนเดิม, (เชียงใหม : ศูนยสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547), หนา13. 
2  ชลิดาภรณ  สงเสริมสวัสดิ์, คําบรรยายประกอบการเรียนการสอน รายวิชา “Feminist Philosophy”, 

(เชียงใหม, หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ภาคการศึกษาที่ 1/2545) 
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